ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 23/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 587/2009
Περίληψη
Έγκριση τροπ/σης της αριθ. 157/2009 απόφασης Δ.Σ. περί
απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη
θέση «Μανίκι» Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας στην
εταιρεία
«Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.» και του σχετικού συμφωνητικού.
Σήμερα 19 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 581/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 585/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Μ.
Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τσιαμήτρου, Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 587/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ι. Ακριβόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης, Σ. Διαμαντής.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 610/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 157/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος αμμοληψίας στη
θέση «Μανίκι» Τ.Δ. Αγ.Βαρβάρας στην Εταιρεία «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.».
Με την από 14-10-2009 αίτησή της η παραπάνω εταιρεία ζητά να
τροποποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι δεν είναι δυνατή η
υλοποίηση της σύμβασης χωρίς την σύσταση κοινοπραξίας και στη συνέχεια να
τροποποιηθούν οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού ως εξής:
1)Διόρθωση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης διότι εκ παραδρομής
ανεγράφη η 28/5/09 (προφανώς χρόνος σύνταξης του σχεδίου) αντί του ορθού
2/9/09.
2)Του άρθρου 6 παρ. 12 ώστε να δίδεται σε εμάς το δικαίωμα σύστασης
κοινοπραξίας με τρίτους.
3)Του άρθρου 18 παρ. 2 που αφορά την προκαταβολή του ελάχιστου
καθορισμένου μισθώματος και την μείωση αυτού κατά 50% λόγω περιορισμού του
χρόνου ισχύος της σύμβασης (02/09/09-04/04/10).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
τροποποιήσει την αριθ. 157/2009 απόφασή του ως εξής:
Ως προς το Α΄σκέλος της, τους παρακάτω όρους:
Α) 1)Του άρθρου 6 παρ. 2 ώστε να δίδεται το δικαίωμα στην εταιρεία
σύστασης, κοινοπραξίας σε τρίτους.
2)Του άρθρου 18 παρ. 2 που αφορά την προκαταβολή του ελαχίστου
καθορισμένου μισθώματος και την μείωση αυτού κατά 50% λόγω περιορισμού του
χρόνου ισχύος της σύμβασης (02/09/09-04/04/10) για το πρώτο μισθωτικό έτος.
Ως προς το Β΄σκέλος της:
Β)1)Την διόρθωση της ημερομηνίας της σύμβασης, διότι εκ παραδρομής ο
χρόνος σύνταξης ήταν 28/5/09 αντί του ορθού 2/9/09.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, είχε έρθει θέμα στο Δ.Σ. απευθείας
εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση Μανίκι. Τότε, όπως θυμάστε
όλοι, δόθηκε στην εταιρεία « Ελληνικά Λατομεία Α.Ε». Κλήθηκαν λοιπόν αυτοί οι
άνθρωποι να έρθουν να υπογράψουν την σύμβαση και όπως θυμάστε, ανακοινώθηκε
τότε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου ότι ήρθαν και υπογράψανε. Πράγματι
είχαν έρθει τότε, τέλη Μαΐου, και υπογράψανε. Ήταν περαστικοί για τα Γιάννενα,
όπως μας είχαν δηλώσει, και υπογράψανε το βράδυ. Ταυτόχρονα όμως μας δηλώθηκε
ότι ο εγγυητής τους ήταν στη Βουλγαρία ,δεν μπορούσε να έρθει και θα ερχόταν σε
μεταγενέστερη ημερομηνία. Επομένως περιμέναμε να έρθει να υπογράψει ο εγγυητής
τους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνέβησαν κάποια πράγματα, τα οποία
επιλήφθηκε η νομική μας υπηρεσία και συγκεκριμένα ο νομικός που παρίσταται
στην αίθουσα. Είχαμε μια ένσταση κατά πόσο μπορεί ένα άτομο να μπει εγγυητής σε
μια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Είχαν τέτοιες νομικές
ενστάσεις, τις οποίες συζητούσαν με το νομικό, τελικά όταν πείστηκαν, μέχρι να
πειστούν δηλαδή ότι αυτό, βάση του ΕΚΠΟΤΑ και βάση των υποχρεώσεων του
δήμου, πρέπει έτσι να υπογραφεί. Ταυτόχρονα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
υπήρχε μια αντίρρησή τους να συνεχίσουν την αμμοληψία, για τον λόγο ότι χάσανε
την υποθαλάσσια που θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η
σύμβαση ήταν ανενεργή, ήταν συγκεκριμένα στο γραφείο μου και περιμέναμε τις
εξελίξεις λέγοντάς τους ότι θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για τη
λύση της σύμβασης ή για τα υπόλοιπα της σύμβασης. Τελικά επισκεφθήκαμε και με
τη δήμαρχο την εταιρεία «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε». Όλο αυτό τον καιρό πρέπει να

σας επισημάνω ότι υπήρχε πάλι η ένσταση, η εκρεμμοδικία ας το πω έτσι, στην
περιφέρεια σχετικά με την ένσταση που υπήρχε και μάλιστα ήταν ο κος Μπαλής απ’
την μια πλευρά με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους και απ’ την άλλη τα «Ελληνικά
Λατομεία»¨και περιμέναμε την οριστική απόφαση της περιφέρειας. Η απόφαση της
περιφέρειας μας γνωστοποιήθηκε προφορικά ότι είναι θετική, τους ζητούσαμε
επανειλημμένως να μας στείλουν την απόφαση και εγγράφως, επικαλούνταν ότι δεν
είναι ο πρωτοδίκης, ότι θα τη γράψει, τελικά έστειλαν και ένα έγγραφο με το οποίο
επιβεβαίωναν αυτή την πρόθεσή τους. Μετά από διεργασίες που έκανε και η κα
δήμαρχος, με τα Ελληνικά Λατομεία, αποφασίστηκε ότι τα Ελληνικά Λατομεία θα
βάλουν εγγυητή τον κύριο Μπαλή, μας φέρανε λοιπόν την εγγυητική, επισυνάφθηκε
η σύμβαση και τελικά δόθηκε το δικαίωμα στα Ελληνικά Λατομεία να ξεκινήσουν
την εκμετάλλευση. Πληροφορηθήκαμε μετά και κατά τη διάρκεια αυτή μέχρι σήμερα
ότι κάτω στο ποτάμι είναι άλλο άτομο και έχει τα Ελληνικά Λατομεία. Όντως
προέκυψε ότι ήταν ο κος Μπαλής, ο οποίος κατέθεσε στο δήμο, μαζί με τα Ελληνικά
Λατομεία, αίτηση τροποποίησης της απόφασής μας όσον αφορά το δικαίωμα
εκμετάλλευσης από έναν τρίτο, πράγμα το οποίο απαγορευόταν από την αρχική
σύμβαση. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι τότε και πριν και τώρα και θα το λέμε εδώ
και ας λένε ό,τι θέλουνε οι άλλοι οι γραφειοκράτες, εμείς εξυπηρετούμε το συμφέρον
του δήμου. Μας συμφέρει λοιπόν να μην προχωρήσουμε σε καμία καταγγελία, σε
κανέναν εργολάβο, αυτό μας συμφέρει προς το δήμο, θεωρούμε ότι είχαμε
εξασφαλίσει από τις τότε υπάρχουσες συνθήκες την καλύτερη τιμή, θεωρούμε ότι δεν
υπάρχει χρονικό διάστημα μέχρι τα τέλη Μαρτίου που ισχύει η άδεια και είναι και
χειμερινή περίοδος και είναι δύσκολη η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου υλικού,
αυτή τη χρονική περίοδο, άλλωστε γνωρίζετε ότι υπάρχει και κρίση, θεωρούμε ότι αν
προχωρήσουμε σε καταγγελίες θα βλάψουμε και τις εταιρείες και τους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν συμφέροντα στην περιοχή και αν θέλετε θα
υποθηκεύαμε το μέλλον του δήμου και της οποιαδήποτε δημοτικής αρχής με άλλα
έργα, γιατί γνωρίζεται ότι οι καταγγελίες σε εργολάβους σημαίνει ότι δεν μπορούν
μετά να συμμετέχουν σε έργα ή έχουν επιβαρυντικά στοιχεία και θέλοντας να βρούμε
την καλύτερη δυνατή λύση, συμφωνούμε με κάποια από τα πράγματα που αυτοί
επικαλούνται. Θέλω να πω λοιπόν ότι, επικαλούνται οι κύριοι ότι πρέπει να αλλάξει η
ημερομηνία και ναι, όντως πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία γιατί ενώ απ’ το Μάιο
είχε συνταχθεί η σύμβαση για να υπογραφεί τελικά υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο μετά
την κατάθεση της εγγυητικής και μετά απ’ την απόφαση της περιφέρειας, έστω και με
κάποιο έγγραφο, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν να
πούμε ότι το μόνο αίτιο εδώ είναι ότι πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία, είναι ότι
οποιοσδήποτε πάρει την σύμβαση και θα πρέπει να την καταθέσει στην εφορία,
υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει και για το οποίο προφανώς η
βεβαίωση στην εφορία θα έχει κάποιο πρόβλημα γι’ αυτούς. Επίσης θα πρέπει να
δεχθούμε να αλλάξει ο όρος της σύμβασης για το δικαίωμα κοινοπραξίας διότι
θεωρούμε ότι το να ξαναπάει ο δήμος σε δημοπράτηση ξανά θα είναι ένα τεράστιο
πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο αίτημά τους βέβαια, το να μειωθεί κατά 50% η
προκαταβολή λόγω περιορισμού της σύμβασης κ.τ.λ, αλλά θεωρούμε ότι και ο
ενδιαφερόμενος εδώ μπορεί να εκμεταλλευτεί το ποτάμι κατά 100% και θα πρέπει να
ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της σύμβασης. Θέλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι,
όπως διαβάσατε και στο εισηγητικό, υπάρχει ένα έγγραφο από τον κο Παπαδόπουλο,
σχετικά με τις ενστάσεις με κάποια πράγματα που ισχυρίζεται. Θέλουμε απλώς να
πούμε ότι ό,τι γίνεται στο δήμο, οι όποιες αποφάσεις παίρνονται, παίρνονται επ’
ωφελεία του δήμου και αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κάποια άτομα που
μεταφέρουν ή που κάνουν και λένε οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η επίσημη
θέση του δήμου. Ο κος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε και από εμένα και η κα δήμαρχος
μπορεί να τα πει, εάν ενδιαφέρεται όντως για το ποτάμι και με την τιμή των 2 Ευρώ,
μας δήλωσε ευθέως ότι δεν ενδιαφέρεται. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο δήμος αυτή τη
στιγμή εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του, έχει δώσει το ποτάμι μ’ αυτή την

τιμή, θεωρούμε ότι μπορεί, βάση και του νομικού μας συμβούλου, ότι μπορούμε να
δώσουμε το δικαίωμα σε κοινοπραξία και όχι σε ένα άτομο, που κοινοπρακτικό
δικαίωμα είναι αυτό που έκαναν και θα το αναλύσω καλύτερα, δηλαδή παραμένουν
τα Ελληνικά Λατομεία με κάποια δικαιώματα προφανώς κάποιος τρίτος και
συμφωνούμε να δοθεί στην κοινοπραξία για το καλύτερο και την ωφέλεια του δήμου.
Δήμαρχος: Σχετικά με αυτό που είπε ο κος Παυλίδης, όντως ρωτήθηκε ο κος
Παπαδόπουλος από εμένα, όχι μόνο μια φορά αλλά και αρχικά και αργότερα, εάν
ενδιαφέρεται, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το ποτάμι και επίσης, πρέπει να
συμπληρώσω, ότι δεν συμμετείχε ως γνωστών ούτε στη διάρκεια της δημοπρασίας
δεν το χτύπησε, ούτε και στη συνέχεια στην απευθείας ανάθεση, στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, δεν συμμετείχε. Δεν ξέρω γιατί, αν υπάρχουν προσωπικά
μεταξύ τους και λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν αφορά το δήμο. Τον δήμο
αφορά ότι έχει την καλύτερη συμφωνία, με 2 Ευρώ το κυβικό, με 100.000
προκαταβολή και 80.000 εγγυητική.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Ακριβόπουλος: 1)Η υποθαλάσσια, που δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, τι σχέση
έχει με τη σύμβαση που υπέγραψε ο δήμος με τα Ελληνικά Λατομεία; 2)Είπατε για
την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 ότι δεν την πήρατε γραπτώς. Μπορεί να
μην υπήρχε απόφαση αλλά απόσπασμα δεν μπορούσαν να πάρουν σε εύλογο χρόνο;
3)Εγγυητής γιατί χρειαζόταν γι’ αυτή τη σύμβαση και από πού προβλεπόταν αυτό το;
4) Ρήτρες μη εκτέλεσης της σύμβασης δεν υπάρχουν σε αυτή τη σύμβαση που έχουμε
με τον ΑΚΤΩΡΑ ουσιαστικά για να εφαρμοστούν αυτές οι ρήτρες; 5) Τρεις μήνες
από 28 Μαΐου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, είπατε ότι δεν μπορούσαν να μπουν οι
υπογραφές και ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε άλλη ημερομηνία. Ποια είναι αυτή η
παραδρομή; Τρεις μήνες δηλαδή; Άκουσα ότι ο εγγυητής ήταν στη Βουλγαρία Έκανε
τρεις μήνες να έρθει απ’ την Βουλγαρία; Τι θέλετε να πείτε και ποια είναι η
παραδρομή δηλαδή; Το 28 Μαΐου με το 2/9, που είναι στο εισηγητικό; Πείτε μας για
να καταλάβουμε τι γίνεται.
Χατζηαθανασίου: 1) Ρωτήθηκε ο κος Παπαδόπουλος κα δήμαρχε, και δεν έχω
καμία αμφιβολία να το πιστέψω, υπάρχει κανένα στοιχείο που να το επιβεβαιώνει; 2)
Η κοινοπραξία θα αποφασιστεί σήμερα, λειτουργεί όμως ήδη η κοινοπραξία;
Ορφανίδης: Αν θυμάμαι καλά, στις προηγούμενες προσφορές που είχαμε όταν
μπήκαμε στη διαδικασία για το ποιος θα πάρει τα αμμοχαλικορυχεία, ήταν 5-6,
σήμερα καταλαβαίνω ότι ερωτήθη μόνο ο κος Παπαδόπουλος. Δηλαδή άλλοι
ενδιαφερόμενοι δεν υπάρχουν; Είναι μεταξύ του κου Μπαλή και του κου
Παπαδόπουλου; Είχαν έρθει και άλλοι ενδιαφερόμενοι τότε.
Παυλίδης: Καταρχάς, το αρχικό συμβόλαιο, όπως έλεγε η υπηρεσία και ο
νομικός, προέβλεπε εγγυητή. Στο αρχικό συμβόλαιο που πήγαμε να υπογράψουμε,
υπήρχε εγγυητής, ο εγγυητής βρισκόταν στο Μπουργκάς στη Βουλγαρία. Σας είπα ότι
όλο αυτό το διάστημα που ήταν να έρθει ο εγγυητής, υπήρξε ένα νομικό πρόβλημα
μεταξύ της νομικής υπηρεσίας των Ελληνικών Λατομείων και του δήμου, σχετικά με
το κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να μπει εγγυητής σε εισηγμένη εταιρεία στο
χρηματιστήριο. Τελικά μετά από παρέμβαση, είπαν ότι πρέπει να μπει γιατί έτσι
προβλέπεται από το νόμο. Σε όλα αυτά εμείς δεν επεμβήκαμε. Ο νομικός του
ΑΚΤΩΡΑ συνομιλούσε με τον δικό μας νομικό.
Γ. Παπαστεργίου (Νομικός Σύμβουλος Δήμου): Ένα βράδυ, στις 19.30, στο
γραφείο της κας Δημάρχου, κλήθηκα να συμμετέχω στην υπογραφή της εν λόγω
σύμβασης. Πραγματικά ήρθα εδώ 19.30 η ώρα, ήταν ο ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Ελληνικά Λατομεία, ο κος Λάμπρος, υπογράφουν κ.τ.λ, είπαν όταν φτάσουν στο δια
ταύτα, εγώ δεν ήρθα για να δω τις υπογραφές, το κείμενο το διάβασα, ήταν ακριβώς
αυτό όπως το είχε ψηφίσει το Δ.Σ. Λέω κε Λάμπρο θέλουμε την εγγυητική και τον
εγγυητή σας και το σφραγιδάκι της εταιρείας. Μας είπε ότι το σφραγιδάκι είναι στην
Αθήνα, μας έδωσε μια φωτοτυπία της εγγυητικής και είπε ότι θα μας σταλεί αύριο, ο
εγγυητής, η σύμβαση που έλεγξα εγώ είχε τον κο Χατζηθεοδοσίου που παραστάθηκε

και πλειοδότησε, εδώ ενώπιον σας στο Δ.Σ. Του είπα ότι έπρεπε να έρθουν μαζί και
μου απάντησε ότι είναι στη Βουλγαρία. Τον πήρε τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε.
Τους είπα τότε ότι η σύμβαση δεν ισχύει, να τη σκίσουν αλλά αυτός είπε να μην το
κάνουν διότι πήγαινε στα Γιάννενα, και δεν ήξερε πότε θα μπορέσει να ξανάρθει.
Τότε είπα εγώ «κε αντιδήμαρχε, εφόσον πρωτότυπη εγγυητική δεν υπάρχει,
προκαταβολή δεν υπάρχει, εγγυητής δεν υπάρχει κρατήστε τη σύμβαση κλειδωμένη
στο συρτάρι, για να την σκίσουμε όποτε θέλουμε». Αυτό κράτησε 2-3 μήνες γιατί
μετά μπλέξαμε σε ένα γαϊτανάκι. Με παίρνανε όλες τις ώρες της ημέρας όλοι οι
νομικοί σύμβουλοι. Ο ΑΚΤΩΡΑΣ πρώτα υπέγραψε και μετά έλεγξε τι υπέγραψε,
αυτό έγινε, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Παίρνανε οι νομικοί σύμβουλοι και
λέγανε «δεν βάζουμε εγγυητή, μας προσβάλει αυτό». Τους είπα «αυτή είναι η
απόφαση του Δ.Σ, με αυτούς τους όρους εγκρίθηκε, πρέπει να τους δεχθείτε». Μετά
έλεγε, να αλλάξουν εκείνα που δίνουν δικαίωμα υπεκμίσθωσης αλλά τους είπα ότι
δεν γίνεται αυτό γιατί αυτό ενέκρινε το Δ.Σ. Με τα πολλά, στις 2 Σεπτεμβρίου με
πήρε τηλέφωνο κος Παυλίδης και μου είπε ότι δεν θέλουν να βάλουν τον κο
Χατζηθεοδοσίου εγγυητή αλλά θέλουν να βάλουν του κο Μπαλή. Είπα τότε «σε αυτό
δεν έχουμε δέσμευση, τίποτα άλλο δεν αλλάζουμε απ’ την σύμβαση». Με ρώτησε
«έχουμε πρόβλημα με το πρόσωπο»; και απάντησε «όχι γιατί η απόφαση του Δ.Σ.
μιλάει για αξιόχρεο εγγυητή. Αυτοί μας προτείνανε τον κο Χατζηθεοδοσίου στην
πρώτη σύμβαση, ο κύριος Μπαλής είναι αξιόχρεος εγγυητής, απ’ όσο γνωρίζω, αν
τον κρίνει και η υπηρεσία έτσι, μπορεί να βάλει τον κύριο Μπαλή». Έβαλαν τον κο
Μπαλή και το θέμα είχε λήξει. Τη Δευτέρα, για να καταλάβετε και πώς το πήραμε
είδηση, καλούμαι εδώ εγώ γιατί έμαθαν από ανταγωνιστή του κου Μπαλή ότι ο κος
Μπαλής τα δελτία που κόβει από τον δήμο, τα κόβει στο Ασφαλατοβιομηχανική
κ.τ.λ., σε κάποια άλλη κοινοπραξία εν πάση περιπτώσει. Όταν κλήθηκα εγώ, μου λέει
ο κ. Παυλίδης «αυτοί μήπως κάνανε κοινοπραξία, μήπως το ένα, μήπως το άλλο;».
Κατευθείαν την επόμενη μέρα κατατέθηκε πρόταση και από τα Λατομεία Α.Ε, γι’
αυτούς τους λόγους που επικαλείται. Τότε είπα «τρεις δρόμοι υπάρχουν, ή να
καταγγείλετε τη σύμβαση γιατί εδώ άλλα προβλέψατε και άλλα γίνονται ή να
καταγγείλετε τη σύμβαση ή να κοινή συναινέσει να λύσετε την σύμβαση. Αυτοί
επικαλούνται ότι μόνοι τους αδυνατούν να στείλουν μηχανήματα, δεν πήραν την
υποθαλάσσια. Η γνώμη μου είναι ότι κοινοπραξία μπορεί να συσταθεί εφόσον έχουμε
τα λατομεία, έχουμε τον αρχικό μισθωτή, γι’ αυτό κε Ορφανίδη, τι να έρθουν όλοι, ο
μισθωτής μας παραμένει, απλά του δίνουμε το δικαίωμα να κοινοπρακτήσει με
κάποιον άλλο, να μην κουβαλάει μηχανήματα γιατί για δικούς του λόγους δεν τον
εξυπηρετεί. Από κει και πέρα, θα δείτε τα συμφέροντα του δήμου. Πληρώθηκαν τα
100.000 μπροστά, είχαν ένα αίτημα για επιστροφή της μισής προκαταβολής ύψους €
50.000. Θεώρησα μη σωστό να βγούνε χρήματα απ’ το ταμείο για να τα
επιστρέψουμε. Απλά όντως η μίσθωση είχε ένα 6μηνο που θα λειτουργούσε γιατί
μέχρι τέλη Μαρτίου είναι, έχει μια λογική το αίτημα αυτό, αλλά έχει μια λογική και ο
δήμος, αφού πήρε τα 100.000 να πει «καλύψτε μέχρι το Σεπτέμβριο, πάρτε
περιβαλλοντικούς και δουλέψτε μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι η σύμβαση». Μετά
εντόπισα την ημερομηνία της σύμβασης ότι έγραφε 28/5 αντί για 2/9 που
υπογράφτηκε. Ο κος Παυλίδης μου είπε ότι έκρινε επουσιώδες να το αλλάξουμε
κ.τ.λ, επομένως το θέμα ήτανε, ή θα καταγγέλλατε ή κοινή συναινέσει ή θα έπρεπε
καταγγείλουμε και να καταπέσουν οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές κ.τ.λ και το ποτάμι να
πήγαινε έτσι ή θα παίρναμε τις εγγυητικές ή θα συνεχίζαμε την μίσθωση, έτσι όπως
την συνεχίσαμε με τα 100.000 οι ρήτρες να υπάρχουν και άλλα 100.000 τον Απρίλιο
να πάρουμε και προφανώς γι’ αυτό ήρθε θέμα, γιατί και εγώ συνηγόρησα υπέρ αυτής.
Νομικά πάντως είπα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την υπεκμίσθωση, το ανοίγουμε
πολύ, αν και είναι απευθείας εκμίσθωση, δεν είναι όροι δημοπράτησης, απευθείας, αν
θέλανε από την αρχή και αν τα πρόσεχε αυτά τα «Λατομεία Α.Ε» απ’ την αρχή, θα
μπορούσαμε να βάλουμε όρους, αφού πήγαμε απευθείας και εκμισθώσαμε. Οπότε

εγώ έκρινα ότι δεν βλάπτεται ο δήμος σε τίποτα να συνεχίσει, να δώσει το δικαίωμα
για κοινοπραξία και να συνεχίσει κανονικά την μίσθωση.
Ακριβόπουλος: Κε πρόεδρε, μια συμπληρωματική ερώτηση να κάνω, πάνω σε
αυτό που είπε ο κος Παπαστεργίου. Η διακήρυξη, με βάση την οποία πλειοψήφησε η
ΑΚΤΩΡ, δεν προέβλεπε την υπεκμίσθωση, και αυτό είναι σαφές. Τώρα εδώ πάμε και
κάνουμε τροποποίηση της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση ο κος Παπαστεργίου,
μπορεί να μας πει εδώ, βάσιμα, την άποψη του, ότι εάν γίνει μια αγωγή π.χ. απ’ την
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ότι άλλη ήταν η διακήρυξη, με άλλο τρόπο πλειοδότησε η ΑΚΤΩΡ
και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να συμμετέχει, εάν υπήρχε αυτός ο όρος και
η ίδια η εταιρεία και να πλειοδοτούσε αυτή;
Γ. Παπαστεργίου: Αυτό θα γινόταν εάν η σύμβαση ήταν αποτέλεσμα
δημοπρασίας. Εδώ δεν είναι δημοπρασίας αποτέλεσμα, ήταν απευθείας εκμίσθωση.
Απευθείας εκμίσθωση σημαίνει με ό,τι όρους θέλω, πάρτε το τζάμπα, πάρτε το
κοψοχρονιά, άλλο που εμείς για να επιτύχουμε το μείζον, πήραμε τους όρους της
διακήρυξης και κάναμε την απευθείας εκμίσθωση. Στην απευθείας εκμίσθωση
δικαιούμαστε να του δώσουμε ότι θέλει………..
Μ. Σακαλής: Πέστε μας για τις ρήτρες της μη εκτέλεσης. Τι προβλέπαν;
Γ. Παπαστεργίου: Απευθείας ανάθεση ήταν κε Σακαλή ………………
Δήμαρχος: Επειδή ο κος Ακριβόπουλος είναι έγκριτος νομικός, θέλω να
ρωτήσω το εξής: ελάτε εσείς στη θέση μου. Έχετε μια παγωμένη συμφωνία, η οποία
δεν είναι σε ισχύ, δεν έχει μπει η εταιρεία μέσα στο ποτάμι. Πας τους βρίσκεις, σου
λένε έχουμε χάσει την υποθαλάσσια, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, περιμένετε να δούμε
τι θα γίνει, σας παρακαλούμε δώστε μας ένα περιθώριο να βρούμε μια λύση, θα
δούμε τι θα κάνουμε και από ‘κει και πέρα, φτάνεις σε ένα σημείο, ή να καταγγείλεις
τη σύμβαση ή να έρθεις σε αυτό το σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή, με τα
100.000 στο ταμείο σου, με τα 2 Ευρώ το κυβικό και με τα 80.000 την εγγυητική, στο
ταμείο σου, όφελος του δήμου. Γιατί σε σχέση με το 0.80, το 0.40, το 0,60, που
δίνανε όλοι μαζί, το 2 είναι ένα σχετικά καλό νούμερο και αυτό προβλέπαμε ούτως ή
άλλος. Αν ήσασταν εσείς σε αυτή τη θέση, τι θα κάνατε; Θα καταγγέλλατε τη
σύμβαση ή προχωρούσατε σε αυτό; Και τι θα κέρδιζε ο δήμος; Γιατί ο γνώμονας
είναι αυτός, το συμφέρων του δήμου. Τι θα κέρδιζε ο δήμος εάν καταγγέλλατε την
σύμβαση; Έντιμα να μας απαντήσατε.
Παυλίδης: Το ερώτημα του κου Χατζηαθανασίου είναι αν λειτουργεί η
κοινοπραξία.
Χατζηαθανασίου: Σήμερα είναι να αποφασίσουμε αν θα δοθεί στην εταιρεία η
κοινοπραξία αλλά όπως έχει καταγγελθεί, λειτουργεί η κοινοπραξία. Ως προς αυτό τι
κάνατε; Δεν υπάρχει καμία παρανομία εδώ; Πρέπει να απαντήσουμε και στην
καταγγελία του ανθρώπου αυτού, αφού λειτουργεί.
Γ. Παπαστεργίου: Εμείς, αν δεν ήτανε αυτή η καταγγελία, δεν θα παίρναμε
είδηση τίποτα. Η πληροφόρηση που είχα είναι ότι ούτε καν η κοινοπραξία, σαν
Ασφαλατομηχανική, δηλαδή η εταιρεία του κου Μπαλή έκοβε τα τιμολόγια, άρα
στον δήμο δεν έχει καμία έννομη επιρροή. Εφόσον μάθαμε τη Δευτέρα ότι εκεί δεν
λειτουργούν τα Λατομεία Α.Ε , δεν κόβουν τιμολόγια σαν Λατομεία Α.Ε , είχαμε δυο
λύσεις: ή να καταγγείλουμε ή να νομιμοποιήσουμε τη λειτουργία, να το πω και έτσι,
να τακτοποιήσουμε αυτήν την αταξία. Να τους επιτρέψουμε να κάνουν κοινοπραξία,
ή να καταγγείλουμε.
Σκουμπόπουλος: Κοι συνάδελφοι, αυτή την απόφαση καλά είναι να την
πάρετε, να τη διαβάσετε και να είστε πιο προσεκτικοί όταν θα παίρνετε το μικρόφωνο
για να ξέρετε τι λέτε. Σας είχα πει τον Φεβρουάριο, όταν απευθείας εκμισθώνατε το
δικαίωμα εκμετάλλευσης των αμμοχάλικων, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η
απόφαση και για τυπικούς και για ουσιαστικούς λόγους. Ήδη εκπνέει ο χρόνος της
σύμβασης, δικαιώνομαι και επί της ουσίας αλλά και τυπικά για την παρωδία που
έγινε σε εκείνο το Δ.Σ. Ακυρώθηκε από την περιφέρεια, απ’ τον κακό αυτόν που
διοικεί την περιφέρεια και ευθύνεται για την περιφέρεια και προσφύγατε στην

επιτροπή του άρθρου 152. Εκεί δικαιωθήκατε λέτε αλλά δεν είχατε απόφαση στα
χέρια σας. Σε δυο συνεδριάσεις του καλοκαιριού, σας κάνω την ερώτηση «γιατί με
μεγάλους και ηχηρούς τίτλους ο τοπικός τύπος έγραψε ότι υπογράψατε τη σύμβαση
και αρχίζει και ρέει χρυσός στα ταμεία του δήμου;» και απαντήσατε «ναι, τελειώνει
το θέμα και προχωράει». Επειδή με όλη αυτή την ιστορία κάτι δεν μου καθόταν καλά
αναγκάστηκα και έκανα δυο ερωτήσεις, η μια να πάρω και να έχω τα πρακτικά στα
χέρια μου, την απόφαση της περιφέρειας, και η δεύτερη, τη σύμβαση, να δω τι
υπογράψατε, τι σύμβαση υπογράψατε. Τα πήρα μετά από λίγες μέρες, είδα όμως ότι
δεν υπήρχε μέσα η εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152 και τη ζήτησα,
στις 4 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Ύστερα από πολλά τηλέφωνα, έχω την απάντηση.
Εκδικάστηκε στις 22/5, προσέξτε, στις 22/5 εκδικάστηκε, έγινε ομόφωνα δεκτή η
προσφυγή σας και το πρακτικό θα σας κοινοποιηθεί, όταν καθαρογραφτεί, θα
μπορούσε να καθαρογραφτεί το πρακτικό και του χρόνου άρα εσείς τι απόφαση
είχατε στα χέρια σας; Αυτή την απάντηση την πήρατε μετά από το δικό μου
ερέθισμα. Αν δεν έκανα εγώ την αίτηση να σας ζητήσω να μου φέρετε την εγκριτική
της περιφέρειας, δεν θα είχατε έγκριση στα χέρια σας. Μελετώντας προσεκτικά γιατί,
είμαι γραφειοκράτης εγώ, το έγγραφο της περιφέρειας, βλέπω ότι και εκείνος ο
υπάλληλος έχει κάνει λάθος και σας λέει στο έγγραφο, προσέξτε, δεν έχει αριθμό
πρωτοκόλλου 134, έχει 139, όλα αυτά με βάζουν σε ανησυχίες, με βάζουν σε πολλές
ανησυχίες. Χωρίς να έχετε τελεσίδικη απόφαση στα χέρια σας, υπογράψατε
συμφωνητικό και το υπογράψατε στις 28/5, τέσσερις μέρες μετά την συνεδρίαση της
επιτροπής του άρθρου 152 και ενώ θάψατε στα συρτάρια, όπως λέει ο νομικός
σύμβουλος του δήμου. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά βαριά λέξη, λέτε εκ’
παραδρομής, χωρίς να ξέρετε τη σημαίνει ο όρος, εκ’ παραδρομής. Δεν υπογράφεις
συμβόλαιο εκ’ παραδρομής. Απ’ ό,τι ξέρω εσείς, βγαίνετε και πολλές φωτογραφίες
όταν υπογράφετε συμβάσεις αλλά εδώ δεν ξέρω γιατί ούτε στον τύπο στείλατε
φωτογραφίες, εκτός αν δεν έχετε στείλει λόγω καλοκαιριού. Άρα δεν είναι εκ’
παραδρομής. Είναι δυνατόν εμείς να κυκλοφορήσουμε αύριο στους δρόμους της
Βέροιας, είναι δυνατόν, ένας πολέμιος της εταιρείας επιπλέον, το αμμοχάλικο,
μπαίνει εγγυητής, δίνει 100.000 και θέλουμε να τον κοροϊδέψουμε κιόλας, απ’ ό,τι
άκουσα τα πήραμε τα 100.000, τα βάλαμε, δύσκολα να δώσουμε πίσω τα 50.000,
γιατί ο κος Μπαλής λέει, παιδιά με κοροϊδεύετε, εσείς είστε κλέφτες, σε εισαγωγικά,
υπογράψαμε τη σύμβαση, πήρατε τα 100, δεν με αφήνετε να μπω μέσα να
εκμεταλλευτώ τα αμμοχάλικα, να δουλέψω και δεν μου δίνετε και τα 50 πίσω; Θα τα
πάρει ο άνθρωπος τα 50 πίσω, έλα που έρχεται και ο κος Παπαδόπουλος και έχει και
αυτός δίκιο και εγώ ψάχνω τον Χότζα, ποιος είναι τελικά ο Χότζας σε αυτή την
αίθουσα; Και αυτός δίκιο και ο άλλος δίκιο και εσείς δίκιο και εμείς δίκιο και το
αμμοχάλικο μένει στο ποτάμι, ανεκμετάλλευτό. Τότε είχα προβλέψει ότι δεν θα
προχωρήσει το θέμα, από την ανικανότητα σας, από την προχειρότητα σας, απ’ την
ανευθυνότητα σας, μπορώ να χρησιμοποιώ όποια ουσιαστικά και επίθετα θέλω και
χωρίς να κοκκινίζω κύριοι συνάδελφοι, γιατί σας θυμίζω και πάλι, να την πάρετε και
να την έχετε ευαγγέλιο αυτή την απόφαση, στο μαξιλάρι σας, να την διαβάζετε και
όταν θα μιλάτε σε μας στο Δ.Σ να προσέχετε τι λέτε. Κύριοι συνάδελφοι, ούτε εκ’
παραδρομής υπογράφτηκε η σύμβαση, υπογράφτηκε κανονικά και από τότε θα
έπρεπε να ρυθμιστεί, ότι δεν μπορεί να γίνει κοινοπρακτικό, δηλαδή να δώσουμε το
δικαίωμα στα λατομεία να κάνουν κοινοπραξία, γιατί κάνουν παραβίαση, ευθέως, της
σύμβασης που υπογράψανε, απευθείας ανάθεση, αλλά με τους όρους της διακήρυξης
των δυο άγονων διαγωνισμών. Δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε στη σύμβαση,
αυτής της απόφασης του Δ.Σ, τώρα και δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε κανέναν
όρο, ούτε τα 50.000 να επιστρέψουμε στον κο Μπαλή, γιατί υπογράφτηκε ότι τα
έδωσε, ούτε ότι διαχειριζόμαστε τα δικά μας τα χρήματα, του δήμου τα χρήματα,
ούτε το χρόνο της σύμβασης, να ακυρώσουμε, να διορθώσουμε, να το βάλουμε από
Σεπτέμβριο, αλλά ούτε να γίνει και κοινοπραξία, κάνουμε απευθείας παράβαση των
όρων που λέει μέσα, απαγορεύεται οποιαδήποτε μίσθωση, εκμίσθωση, αναμίσθωση,

ότι θέλετε βάλτε σε αυτή τη λέξη, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το μόνο που έπρεπε
να γίνει, αφού δεν πήγαινε καλά ο διαγωνισμός, δεν μας ακούσατε που δεν μας
ακούσατε, τότε όταν σας λέγαμε, ξανακάντε τον διαγωνισμό γιατί υπήρχαν
ενδιαφερόμενοι, θα είχε λήξει το θέμα και δεν θα είχαμε κανέναν σήμερα
στεναχωρημένο. Ούτε εμείς μεταξύ μας θα λέγαμε ότι λέμε, ούτε να υπονοούμε άλλα
και να λέμε άλλα και μέσα και έξω από την αίθουσα, ο κακός ο Σκουμπόπουλος
κάνει αιτήσεις και παίρνει χαρτιά και θα μας ξαπλώσει και θα μας φτιάξει, ο κακός ο
Σκουμπόπουλος θα μας κάνει γραφειοκράτες και ψάχνεται και λοιπά και λοιπά. Ήδη
λήγει ο χρόνος και να σας πω και έναν άλλο πιο ουσιαστικό λόγο, ότι θα γίνει
προσφυγή σε αυτήν την καινούργια απόφαση, αφήστε που θα απορριφθεί απ’ τον
«κακό» κο Ευσταθιάδη. Είναι καλός, είναι παιχταράς ο υπάλληλος. Θα απορριφθεί
γιατί δεν έχουμε δικαίωμα δεύτερου, να τροποποιήσουμε τους όρους αυτούς, με
τίποτα και κανένας δικηγόρος μην σας παρασύρει σε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε το
δικαίωμα να κάνουμε τροποποίηση των όρων που υπογράψαμε την σύμβαση, γιατί
δεν θα προστατέψουμε το συμφέρον του δήμου, θα προστατέψουμε το συμφέρων των
δυο εταιρειών που θέλουν να κοινοπρακτήσουν, φίλος μου είναι ο κος Μπαλής, τους
άλλους ούτε που τους ξέρω, αλλά πάνω απ’ όλα η δικαιοσύνη και το συμφέρον του
δήμου. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συνηγορήσουμε.
Δήμαρχος: Κε Σκουμπόπουλε, και μόνος σας το είπατε ότι η επιτροπή το
άρθρου 152 μας δικαίωσε και είναι γνωστή η γνώση σας στα ζητήματα και η επιμονή
σας και πραγματικά επειδή δεν έχουμε γενικό γραμματέα στο δήμο, θα ήταν πολύ
χρήσιμη η παρουσία σας. Μιλάτε για προχειρότητα και θα μας σώζατε απ’ την
προχειρότητα, εφόσον ήσασταν εδώ κοντά μας. Λοιπόν εγώ όμως, για να
σοβαρευτούμε και να προχωρήσουμε ……………………
Σκουμπόπουλος: …………………………….
Σακαλής: ………………………………..
Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, απ’ όλες τις μεριές, να μην
υπάρχουν οι προσωπικές προσβολές, να μην υπάρχουν οι προσωπικές επιθέσεις, ας
ηρεμήσουμε, η ώρα είναι πολύ προχωρημένη, είμαστε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό
θέμα. Έτσι για να σπάσει λίγο ο πάγος κε Σκουμπόπουλε, θα ήθελα στην
δευτερομιλία σας, να μου απαντήσετε σε δυο πράγματα. Με ακούτε κε
Σκουμπόπουλε;
Σκουμπόπουλος: Όχι δεν σας ακούω κε πρόεδρε. Όσο και να θέλετε να με
μειώσετε εσείς και η κυρία, η κλητήρας του Χώρου Τεχνών, δεν μπορεί να με
προσβάλει εμένα έτσι…………………………………………………………..
Πρόεδρος: Είμαστε 3 χρόνια εδώ, επανειλημμένες φορές προσβάλατε την κα
δήμαρχο, προσβάλατε………………………………..
Σκουμπόπουλος: Υστέρα από πρόκληση μόνο.
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε, δεν είμαι προκατειλημμένος απέναντί σας.
Πολλές φορές εδώ, υπήρξαν αντιπαραθέσεις και προσωπικές κε Σκουμπόπουλε και
ήταν και πάρα πολύ έντονες προς το πρόσωπο της κας δημάρχου, ταυτόχρονα και από
πλευράς της δημάρχου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας είμαστε πιο ήρεμοι πια, για να
προχωρήσει η διαδικασία. Θα ήθελα, πριν η κυρία δήμαρχος συνεχίσει, κε
Σκουμπόπουλε, στη δευτερομιλία σας να μου δώσετε μια απάντηση αν είναι εύκολο,
για να καταλάβω κι εγώ αν ο δήμος ζημιώνει από όλη αυτή την ιστορία ή όχι.
Απαντήστε το στη δευτερομιλία σας.
Δήμαρχος: Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με υποτιμάει ούτε ο
χαρακτηρισμός του κλητήρα ούτε αυτό που μου είχε πει κάποτε σε αυτήν την
αίθουσα ο κος Σκουμπόπουλος, ότι δεν κάνω ούτε για τραγουδίστρια στα
μπουζούκια. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω, στο ποτάμι ήταν ο κος Παπαδόπουλος,
έδινε 0,35, τον έβγαλε η προηγούμενη διοίκηση του δήμου, γιατί ήθελε να τον
αλλάξει, για να τα βάλουμε ιστορικά τα πράγματα στη σειρά τους, έμεινε τρία χρόνια,
επί ημερών τους, το ποτάμι ανεκμετάλλευτο, ξεκινήσαμε εμείς και του έλεγα πάντα
ότι πολύ εύκολα διαλύεις κάτι και πολύ δύσκολα το ξαναφτιάχνεις και φτάσαμε σε

ένα σημείο, να πετύχουμε μια συμφωνία, προς το συμφέρον του δήμου, μια
εξαιρετική συμφωνία και δεν ξέρω γιατί δεν συμφωνούν οι συνάδελφοι και τι έχουν
να πουν για αυτή την συμφωνία, εάν είναι βλαπτική για το δήμο ή όχι, αυτό δεν
απαντήθηκε. Λοιπόν εάν προτιμάμε να κλέβει ο ένας και ο άλλος, να μένει το ποτάμι
έτσι και εμείς να πηγαίνουμε από διαδικασία σε διαδικασία, από δημοπρασία σε
δημοπρασία, χωρίς να έχουμε κανένα αποτέλεσμα και ο δήμος και η Αγία Βαρβάρα
να είναι στον άσσο, τότε να το πούμε, ότι θέλουμε αυτό. Εμείς εδώ, ζητούμε μια
τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ, νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα, δική μας απόφαση
είναι, μπορούμε να την τροποποιήσουμε, συχνά το κάνουμε αυτό το πράγμα και να
τελειώνει αυτή η διαδικασία προς όφελος του δήμου. Κύριε πρόεδρε, ζητώ συγνώμη
αν έθιξα τον κ. Σκουμπόπουλο. Δεν το είπα αρνητικά. Τιμώ τη μεθοδικότητα του κ.
Σκουμπόπουλου. Αυτά για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
Ορφανίδης: Κάποιοι εδώ μέσα, κατηγορούν κάποιους αλλά το θέμα είναι ότι
υπάρχουν ευθύνες απ’ όλους σας για το θέμα. Στο ίδιο θέμα, όταν έγινε αυτή η
απευθείας εκμίσθωση ή όπως θέλετε πείτε το, που ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, ο
νομικός μας σύμβουλος ο κος Παπαστεργίου, είχε πει το εξής και να με συγχωρήσετε
αν δεν το λέω σωστά, ότι το δήμο Βέροιας τον βλέπουμε σαν μαγαζί εκμετάλλευσης.
Το είπατε έτσι ή όχι κε Παπαστεργίου; Σήμερα αισθάνομαι εγκλωβισμένος και
αισθάνομαι ότι αυτό που είπε ο κος Παπαστεργίου, έχει ισχύ. Αισθάνομαι δηλαδή ότι
εδώ οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, βλέπουν μόνο το
δήμο Βέροιας να παίρνει και να μην δίνει και θέτω το ερώτημα, εμείς σήμερα
βλέπουμε μια διαδικασία που είχαμε κάνει, να βγαίνει όχι άκυρη αλλά να μην μπορεί
να προχωρήσει. Σήμερα βλέπουμε το συμφέρον του δήμου. Δηλαδή το συμφέρον του
δήμου είναι τα 2 Ευρώ ή το 1,45 ή τα 2,50; Μόνο αυτό είναι δηλαδή το συμφέρον του
δήμου; Το συμφέρον του δήμου, θα το πάω και λίγο ποιο μακριά και θα καταλήξω σε
αυτό, είναι ότι σώνει και καλά πρέπει με κάποιον να συνεργαστούμε; Το συμφέρον
είναι μόνο νομισματική αξία; Πρέπει τέλος πάντων σε αυτή την κοινωνία να μην το
βλέπουμε σαν χρήματα μόνο αλλά να το βλέπουμε και σαν αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί
να παίζουμε με κάποιες συμβάσεις και να λέμε «αφού δεν μπορεί ας το κάνουμε
αλλιώς» και δεν μπορούν να μας κατευθύνουν στις αποφάσεις μας αυτοί. Τι θα πει
δεν πήρανε την υποθαλάσσια; Έβαλαν όρο ότι άμα πάρουν την υποθαλάσσια τότε θα
σας πληρώσουν; Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τέτοιο όρο. Δεν μας ενδιαφέρει αν
την πήραν ή δεν την πήραν. Την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε είχα πει από την
στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, να νοικιάσουμε, να αναθέσουμε σε ιδιώτη, την
εκμετάλλευση των αμμοχαλικορυχείων. Ίσως θα ήταν καλό να σκεφτούμε την
εκμετάλλευσή τους από εμάς τους ίδιους. Ίσως να ήταν και το πιο αξιοπρεπές απ’
όλα, το πιο τίμιο και ίσως τότε να είχαμε αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη. Άρα
λοιπόν θεωρώ ότι δεν μπορούν να μας καθοδηγούν ή να οδηγούμαστε σε τέτοιες
λύσεις. Ή θα πρέπει να γίνει μια αξιοπρεπή ενέργεια, να ξαναδημοπρατηθούν ή ή
πρέπει να ακυρωθεί η σύμβαση.
Ακριβόπουλος: Να ξεκινήσω απ’ αυτό που είπε η κα δήμαρχος ότι θέλαμε να
αλλάξουμε την ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε και για αυτό το λόγο καθαρίσαμε την
κοινοπραξία της κοινότητας της Αγίας Βαρβάρας. Ψεύδος, εκμεταλλευτήκαμε όλο
της κοινοπραξίας, γιατί η εκμετάλλευση ήταν στα 0,35 και σήμερα εσείς μας λέτε ότι
φτάσατε στα 2 Ευρώ. Φτάσατε στα 2 Ευρώ, χάρη στη δική μας ιστορική ενέργεια η
οποία δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Από ‘κει και πέρα εμείς αγωνιστήκαμε να βγει η
άδεια, η άδεια θα είχε βγει και νωρίτερα αν δεν υπήρχαν κάποιες σκοπιμότητες αλλά
εσείς παλινδρομούσατε 2,5 χρόνια, είτε να εκμεταλλευτείτε μέσω της αναπτυξιακής
το λατομείο είτε έχοντας άλλα στο νου σας, τότε με την ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε και εν
πάση περιπτώσει χάσατε τον πολύτιμο αυτό χρόνο. Τώρα θα φτάσουμε στο δια
ταύτα, όταν υπογράφηκε αυτή η απευθείας ανάθεση με όποιον τρόπο έγινε εδώ μέσα,
που έγινε ένα ανοικτό σύστημα, ένα αλαλούμ σύστημα και δημοπρασίας και
απευθείας ανάθεσης, όπως θέλετε πείτε το, είχε κάποιους όρους, όπως θα γινόταν
δηλαδή με δημοπρασία και ένας απ’ αυτούς τους όρους, εδώ είναι η ειδοποιός

διαφορά, δηλαδή δεν ήταν απευθείας ανάθεση άνευ όρων, είχε συγκεκριμένους όρους
που προβλεπόταν από τη δημοπρασία. Το ίδιο θέμα δηλαδή μπορούμε να το δούμε
και αύριο, μεθαύριο, για το λατομείο στην Κουμαριά. Γιατί και εκεί πήραμε
απόφαση, αν θυμάστε καλά, απόφαση με τους όρους της διακήρυξης, έγινε ένας
άγονος διαγωνισμός θα γίνει και άλλος και μετά μπορείτε να έρθετε στην απευθείας
ανάθεση και να παραβιάσετε την απόφαση του Δ.Σ, η απόφαση αυτή έλεγε απευθείας
ανάθεση, αλλά με τους όρους της δημοπρασίας και οι όροι της δημοπρασίας
απαγόρευαν την εκμίσθωση είτε με την μορφή κοινοπραξίας είτε την απευθείας.
Κατά συνέπεια νομίζω, ότι με αυτή την τροποποίηση που φέρατε, παραβιάζετε την
απόφαση του Δ.Σ , με ότι αυτό συνεπάγετε. Και να έρθουμε τώρα στο εισηγητικό
σας, διόρθωση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης διότι εκ’ παραδρομής
αναγράφει 28/5/2009,ε δεν νομίζω ότι μετά την τοποθέτηση του νομικού συμβούλου
του δήμου, ότι υπάρχει καμιά παραδρομή σ’ αυτό, το είπε ξεκάθαρα, 28/5 έγινε η
υπογραφεί της σύμβασης. Όλα τα άλλα, που λέτε εκ’ παραδρομής, δεν είναι σοβαρή
αντιμετώπιση του θέματος και δεν προέκυψε καμία παραδρομή. Ποια είναι δηλαδή η
παραδρομή; Το ότι δηλαδή δεν σας έδινε εγγυητή ή σας έδωσε άλλο εγγυητή, άλλαξε
τον εγγυητή και όλα αυτά; Αυτά δεν είναι παραδρομή αυτά είναι υπαναχώρηση από
την αρχική σύμβαση, από την αρχική συμφωνία, όμως από πού κύριοι συνάδελφοι,
γιατί εσείς θα ψηφίσετε να το ξέρετε, η κυρία δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις σας,
προέκυψε ότι ήταν όρος της δημοπρασίας και της απευθείας ανάθεσης, ότι αν δεν
προχωρήσει η υποθαλάσσια, υπαναχωρούμε και αλλάζουμε τα συμφωνηθέντα; Που
το είδατε αυτό γραμμένο; Πάμε τώρα στο θέμα της προκαταβολής. Πώς θα δώσουμε
τώρα τα χρήματα πίσω; Τι ισχύει εν τέλει η ημερομηνία 2/9, ή η 18/5; Και εν τέλει
αυτό που είπε ο κος Χατζηαθανασίου να συστήσουμε κοινοπραξία ενώ ήδη είναι
μέσα κοινοπραξία και κάνει αμμοληψίες, οι έως τώρα αμμοληψίες που γίνονται είναι
παράνομες; Από δω και πέρα αρχίζουν οι νόμιμες ή δεν γινόντουσαν καθόλου;
Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σε αυτό το θέμα, το οποίο εισάγετε,
νομίζω ότι δεν έχετε μελετήσει καλά το θέμα και για να απαντήσω ευθέως σ’ αυτό
που είπατε για το τι θα έκανα εγώ, εγώ θα κατήγγειλα τη σύμβαση, θα έπαιρνα τις
ρήτρες και τις εγγυήσεις και θα πήγαινα είτε σε καινούργια δημοπρασία είτε σε
καινούργια απευθείας ανάθεση, αν είχαμε δυο άγονες. και έτσι και τα συμφέροντα
του δήμου θα προστατεύονταν αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Διαμαντής: Κε πρόεδρε, κα δήμαρχε, κοι σύμβουλοι, εγώ δεν μιλήσω για όλα
συνολικά, γιατί δεν τα κατέχω. Θέλω να σας ρωτήσω και να σας κοιτάξω στα μάτια
και να πω σε όλους τους συμβούλους εδώ πέρα, δεν πρέπει κάποια στιγμή να
τελειώνουμε; Έρχεται η νομική υπηρεσία και μου λέει σαν πρόεδρο, ότι μπορούμε να
προχωρήσουμε σε αυτές τις τροποποιήσεις και έχω κάποια ερωτήματα να κάνω.
Πόσο το έπαιρνε το μπαζοχάλικο ο κος Παπαδόπουλος στην πρώτη σύμβαση και
πότε είχε γίνει αυτή η σύμβαση πριν μπει η κοινότητα στον Καποδιστρία; Και πώς
έγινε; Και με τι όρους; Είπε ο κος Ορφανίδης ότι αμφιβάλει αν τα κυβικά που θα
παίρνονται απ’ το ποτάμι θα είναι τα πραγματικά. Αντιθέτως τώρα θα είναι τα
πραγματικά και μας δίνεται η ευκαιρία, από 0,35, να το πάμε στα 2 Ευρώ. Τι
περιμένουμε; Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Απ’ τη μια θέλουμε να έχουμε έσοδα για
το δήμο και απ’ την άλλη κλείνουμε συνεχώς τις πόρτες; Και τι φταίμε εμείς σαν
κοινότητα Αγίας Βαρβάρας όταν έχει δεσμευτεί και η κα δήμαρχος και ο κος
Σκουμπόπουλος ότι τα έσοδα θα έρθουν στο χωριό και πώς θα κατεβείτε σε σύντομο
χρονικό διάστημα στο χωριό; Πρέπει κύριοι συνάδελφοι σήμερα, κοιτώντας σας στα
μάτια, να πάρουμε μια απόφαση και να προχωρήσουμε. Μας δίνεται η ευκαιρία να
έρθουν λεφτά στο δήμο.
Δάσκαλος: Είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση και αυτή η κατάσταση μας
λέει ότι θα μπορούσαμε ν’ ακολουθήσουμε τρία σενάρια: 1) να διαλύσουμε τη
σύμβαση με τα επακόλουθα που συνεπάγονται, δηλαδή το μάτωμα, την έκπτωση
εγγυητικών και χίλια δυο, 2) αυτό που προτάθηκε από την υπηρεσία, δηλαδή, να γίνει
τροποποίηση των δυο όρων, από τους τρεις, γιατί θέλω να διαφωνήσω για τα 50.000,

να βελτιώσουμε τους όρους που ισχύουν, με την σύμβαση που έχουμε υπογράψει με
τα Ελληνικά Λατομεία και 3) το προτιμότερο πιστεύω, αν και θα ήθελα να ακούσω
και τον κο Μπαλή να μας πει, να είχαμε τη δυνατότητα έστω και σήμερα, να
υπογράψουμε απευθείας με τον κο Μπαλή έτσι ώστε να μην έχουμε καμία ανάμειξη
με τα Ελληνικά Λατομεία. Θέλω να πω, επειδή ακούστηκαν εδώ πέρα κάποια
πράγματα ότι, η σύμβαση είναι μέχρι τον τέταρτο μήνα του 2010, μπορούμε, επειδή
δεν έχει γίνει η απόληψη του υλικού από το αμμοχαλικορυχίο, να ζητήσουμε
παράταση στους περιβαλλοντικούς όρους για δυο έτη ακόμη και επίσης η απόφαση
της νομαρχίας να ισχύσει για δυο έτη παραπέρα. Άκουσα και τον φίλο μας τον
πρόεδρο απ’ την Αγία Βαρβάρα, ο οποίος αγωνιά να δει να γίνονται κάποια πράγματα
στο χωριό του. Εκτιμώ πως πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση, έτσι όπως εισήχθη
το θέμα και μετά από αυτά που ακούσαμε από τον νομικό σύμβουλο, έτσι ώστε να
μπορέσει ο δήμος να έχει έσοδα, επιτέλους, από το ποτάμι της Αγίας Βαρβάρας.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, ένα πολύ σοβαρό θέμα, που ταλάνισε για αρκετά
χρόνια το δήμο, ενώ φάνηκε πως θα είχε αίσιο τέλος, τελικά συνεχίζει να ταλανίζει το
δήμο, ακόμη μέχρι σήμερα. Πέρασαν πολλά χρόνια, 2 – 2,5 – 3 επί δικιάς μας θητείας
και άλλα τρία στη δική σας θητεία, περάσανε τα 5 χρόνια και ακόμα δεν βρήκαμε
λύση στο πρόβλημα, σας τα λέγαμε τότε, δεν μας ακούγατε, μάλιστα μας
κατηγορούσατε, εσείς θέλατε το καλό του δήμου και εμείς όχι. Χάθηκε πάρα πολύς
χρόνος, να σας θυμίσω την κοινοπραξία που θα κάνατε με τον κο Παυλίδη και
χάθηκε ο χρόνος και μετά ξαναγυρίσατε και πάλι σε δημοπρασίες. Χάθηκε με δική
σας και μόνο δική σας ευθύνη και μην προσπαθείτε να ρίξετε αλλού τα βέλη. Υπήρχε
όμως μια απόφαση του Δ.Σ , η 117/2009, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας
εκμίσθωση του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση Μανίκι στα Ελληνικά Λατομεία
Α.Ε. Πανηγυρίζατε τότε για αυτή σας την επιτυχία, με δελτία τύπου, με φωτογραφίες
όπως μας το θύμισε ο κος Παπαστεργίου, διότι πετύχατε αυτό που δεν μπορέσαμε να
πετύχουμε τόσα χρόνια, την εκμίσθωση με 2 Ευρώ το κυβικό, 100.000 ετήσιο ενοίκιο
και 80.000 εγγύηση. Βλέποντας εκείνη την απόφαση, να σας θυμίσω ότι το θέμα δεν
ήταν ανάθεση, ήταν έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αλλά μετατράπηκε σε μια
ανοιχτή δημοπρασία εδώ στην αίθουσα του Δ.Σ. όπου όποιος εργολάβος ήθελε
μπορούσε να δώσει προσφορά και έτσι έγινε ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία
Ελληνικά Λατομεία Α.Ε και φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε σήμερα. Επειδή
κάποιοι τα ξέρουν όλα και παρασύρουν και κάποιους άλλους και γι’ αυτό τραβάμε
αυτά που τραβάμε σήμερα συνάδελφοι, να δούμε την αλήθεια όπως πρέπει να τη
δούμε. Βέβαια η κα δήμαρχος προηγουμένως έλεγε «ελάτε στη θέση μου, τι να
κάναμε;». Βλέπετε το έριξε στη λυπητερή, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και έρχεται
σήμερα η εταιρεία και τι μας λέει; Ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τους όρους της
σύμβασης. Ποιους δηλαδή; 1) Να τροποποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ , διότι δεν είναι
δυνατή η τροποποίηση όρων της σύμβασης και στη συνέχεια να τροποποιηθούν οι
όροι του Δ.Σ. Δηλαδή δεν ήξερε ότι χρειάζεται κοινοπραξία; Ότι δεν μπορεί να
υλοποιηθεί η σύμβαση; Άρα κάτι προέκυψε. Να γίνει διόρθωση, λέει, της
ημερομηνίας της σύμβασης διότι εκ’ παραδρομής, το τόνισαν οι συνάδελφοι, το
τονίζω και εγώ, αναγράφει 28/5/ 2009. Προφανώς είναι ο χρόνος σύνταξής του, αντί
του 2/9/ 2009. Μα σοβαρολογούμε; Δεν ξέρανε τι θέλανε; Μια εταιρεία με
μεγαλοδικηγόρους δεν ήξερε τι ήθελε όταν υπέγραφε την σύμβαση; Αν αυτό
συνάδελφοι πάει στον τύπο και το διαβάσουν, θα γελάνε όλοι οι αναγνώστες, θα
γίνουμε περίγελος. 2) Να δίνεται το δικαίωμα σύστασης κοινοπραξίας με τρίτους. Μα
η σύμβαση δεν λέει ότι απαγορεύεται. Εμείς θα κάνουμε ανάθεση σε κάποιο
εργολάβο και μετά ο εργολάβος θα κάνει κοινοπραξία. Ποια κοινοπραξία, αυτή που
λειτουργεί; Η οποία λειτουργεί και εμείς θέλουμε να την νομιμοποιήσουμε τώρα; 3)
Όσον αφορά την προκαταβολή του ελάχιστου καθορισμένου μισθώματος και την
μείωση αυτού κατά 50%, λόγω περιορισμού ισχύος της σύμβασης. Δεν ήξεραν
δηλαδή ότι ο χρόνος είναι λίγος, από την ημέρα που υπέβαλαν την αίτηση της
σύμβασης; Δεν είναι δυνατόν. Το ήξεραν. Εξάλλου και στη διακήρυξη απαγορεύεται

να δίνουν το δικαίωμα εκμίσθωσης και το έλεγαν βέβαια και οι όροι της σύμβασης.
Άρα αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω τι προσπαθεί να περάσει εδώ, η αλήθεια είναι
ότι δεν μας πείσατε με αυτά που μας είπατε και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω
και το άλλο, το οποίο είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι όπως και εγώ, αναφορικά με την
ακύρωση της υποθαλάσσιας της Θεσ/νίκης, έργο για το οποίο προορίζονταν οι
ποσότητες των αδρανών υλικών από τη θέση Μανίκι και έτσι δεν είναι δυνατή η
υλοποίηση της σύμβασης χωρίς την σύσταση κοινοπραξίας. Γιατί όταν μας έδιναν
τότε προσφορά τα 2 κυβικά μας είπαν ότι εμείς δίνουμε τόσο πολύ γιατί θα κάνουμε
την υποθαλάσσια σήραγγα; Προέκυψε τώρα ξαφνικά δηλαδή, αυτό το θέμα;
Πραγματικά εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι. Προχειρότητες, παιδαριώδη
λάθη κ.τ.λ. Δεν γίνεται. Με δική σας ευθύνη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μόνο εσείς
ευθύνεστε και κανείς άλλος. Τα ξέρατε όλα, δεν ακούγατε και να που φτάσαμε. Και
χαριτολογώντας κε πρόεδρε, γιατί αυτό το αίτημα, τρεις φορές το λέτε εδώ, μια εδώ,
μια από πίσω και ξανά άλλη μια από πίσω, το ίδιο αίτημα, η ίδια αίτηση είναι τρεις
φορές, εκ’ παραδρομής και αυτό ή για να το εμπεδώσουμε;
Παυλίδης: Να απαντήσουμε σε μερικά πράγματα που τέθηκαν κε πρόεδρε. Η
σύμβαση έγινε από νομικούς του δήμου και κανείς άλλος δεν ενεπλάκη στην αρχική
σύμβαση. Το δεύτερο είναι, ότι είχαμε έγκριση, προφορική έγκριση από την
περιφέρεια, ο πρόεδρος της επιτροπής ήταν πρωτοδίκης και έλλειπε αρκετό χρονικό
διάστημα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: στο δήμο δεν συμφέρει να ξαναπάει
την υπόθεση σε δημοπρασία. Εάν προχωρήσουμε σε δημοπρασία θα φάμε όλο το
χρονικό διάστημα, μέχρι τότε που ισχύει η άδεια, άρα είναι κάτι που πρέπει να το
αποφύγουμε. Ειπώθηκε εδώ ότι κωλυσιεργήσαμε και κάναμε και ράναμε. Είναι
πράγματα που έχουν χιλιοειπωθεί, όταν πάρθηκε η απόφαση για να ψάξουμε την
άλλη περίπτωση, σαν αυτή που είπε ο κος Ορφανίδης, να το εκμεταλλευτεί ο ίδιος ο
δήμος και αντιληφθήκαμε ότι χρειάζονται ιδιαίτερα μηχανήματα, στην εταιρεία την
κοινή πρέπει να έχουμε εμείς το 51%, όπως ορίζει ο νόμος και το 49% να το έχει ένας
ιδιώτης, πράγμα το οποίο κανένας ιδιώτης δεν θέλει. Τότε, ψάχνοντας όλα αυτά,
αλλάξαμε την απόφασή μας. Και πότε έγινε αυτό; Όταν μας ήρθε η άδεια για τη θέση
Μανίκι. Η άδεια εκμετάλλευσης από την νομαρχία μας ήρθε τότε, αν θυμάμαι καλά,
τον Μάιο ή τον Ιούνιο και η απόφαση ήρθε στο Δ.Σ τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.
Λοιπόν, θέλω να πω και το εξής, η κοινοπραξία δεν είναι κάτι που αποξενώνει την
Ελληνικά Λατομεία. Το κοινοπρακτικό είναι κάτι στο οποίο συμμετέχει κάποιος και
κάνει κοινοπρακτικό. Το πρόβλημα δεν είναι τα 2 Ευρώ που αποκομίσαμε αλλά ότι
μπαίνει κατώτατο μίσθωμα, 100.000 Ευρώ και ό,τι και να γίνει, όσα υλικά και να
πάρουν θα καταβάλλεται το κατώτατο μίσθωμα. Όμως 2 Ευρώ είναι όντως η
υψηλότερη τιμή που επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα και όταν ρωτάς και τον ίδιο τον κο
Παπαδόπουλο, που κάνει αυτά τα έργα, ενδιαφέρεσαι να το πάρεις και σου λέει όχι,
θεωρείς ότι αυτό που έχεις είναι πολύ καλό. Και αφού δεν έχει πλέον ενδιαφέρον και
το κάνει για άλλους λόγους, εμείς δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια
συμπεριφορά, μια τέτοια στάση και το Δ.Σ ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του κου Παπαδόπουλου, για άλλη περίπτωση του και δεν θέλει να
αντιδικήσει με τους εργολάβους και ούτε να εμπλακεί σε δικά τους θέματα. Τώρα για
το εάν λειτουργεί η υπηρεσία. Μα έγινε ένα κοινοπρακτικό για να λειτουργήσει.
Προφανώς ένα κοινοπρακτικό δεν γίνεται σε μια μέρα και αν γίνεται ένα
συμφωνητικό σε μια μέρα, χρειάζεται κάποια τιμολόγια, έρευνα και άλλα, πράγματα
τα οποία δεν ολοκληρώνονται την ίδια στιγμή. Επίσης θέλω να πω ότι τελικά αν
λειτουργεί το κοινοπρακτικό, δεν θα έπρεπε να κοπούν τιμολόγια στο κοινοπρακτικό;
Αυτό που γνωρίζαμε και για αυτό έγιναν όλα αυτά, είναι ότι στο τέλος όλα τα
τιμολόγια κόβονταν για την ΑΣΦΑΛΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Γι’ αυτό και γίνεται όλη η
υπόθεση τώρα, για να κοπούνε στην κοινοπραξία αν τους δώσουμε το δικαίωμα.
Αυτό που θέλω επίσης να πω, ως προς τον εκφοβισμό που επιχειρείται όχι μόνο για
αυτή την απόφαση αλλά και για άλλες αποφάσεις, σχετικά με το αν έχει βάθος η
υπόθεση που ακούστηκε ή με οτιδήποτε άλλο, εμείς έχουμε μια υπόθεση με 2 Ευρώ

από την οποία κερδίζει ο δήμος και θεωρούμε ότι αυτό είναι το κατάλληλο αυτή τη
στιγμή και κανένας δεν ζημιώνει. Και αν θέλει να το απορρίψει ο οποιοσδήποτε κος
Ευσταθιάδης, γιατί όταν πάμε μια απόφαση στο Δ.Σ, δεν λέμε ότι θα το απορρίψει η
περιφέρεια ή θα έχει ενστάσεις η περιφέρεια και οτιδήποτε, λέμε θα το απορρίψει ο
Ευσταθιάδης, λες και είμαστε τόσο σίγουροι , ώστε ο Ευσταθιάδης θα διαβάσει τα
δικά μας τα εισηγητικά εδώ, όπως συνέβη για την απόφαση με την ανώνυμη εταιρεία
και θα αποφασίσει ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Ό,τι λέγεται εδώ με τις ενστάσεις
σας να αποφασίσει τα ίδια και ο κος Ευσταθιάδης. Ο οποίος κος Ευσταθιάδης πήρε
τότε την απόφαση την αρχική με τα αμμοχάλικα αλλά στο τέλος η επιτροπή που
προσφύγαμε μας δικαίωσε. Τελικά δεν είναι και τόσο άριστος ο κος Ευσταθιάδης
προς τις αποφάσεις, μπορεί να κάνει και αυτός λάθη. Επίσης να πω, ότι η
γραφειοκρατία είναι άσχετη με την πολιτική βούληση. ΄Αλλοτε επισημοποιείται η
υπηρεσία, άλλοτε, όταν είναι πολιτική η βούληση, είμαστε υπεύθυνη των αποφάσεων
μας. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι αν κάποιοι μας ζητείτε εδώ να πούμε γιατί
έχασε την υποθαλάσσια και αφού την έχασε τι ρόλο παίζει, μα αυτό ενδιαφέρει το
δήμο, αν το χάσανε ή δεν το χάσανε; Αυτοί επικαλούνται ένα λόγο, μπορούν να
επικαλεστούν κάτι άλλο, ότι φαλίρισαν ή οτιδήποτε άλλο αλλά εμάς δεν μας
ενδιαφέρει σαν δήμος. Και αυτό κάναμε, προστατέψαμε τα συμφέροντα του δήμου.
Αυτοί επικαλούνται ένα κώλυμα. Πρόβλημά τους. Θα ήθελα να πω και να σημειώσω,
ο εγγυητής όπως θα δείτε, μπορεί να γράψει ημερομηνία Μαΐου, στο συμφωνητικό,
γιατί τότε ξεκίνησε αλλά το θέμα του εγγυητή και της εγγυητικής επιστολής λύθηκε
αργότερα και εκείνη η ημερομηνία της εγγυητικής αναφέρεται στο συμβόλαιο, γι’
αυτό ακριβώς ήταν ανενεργό. Φαίνεται στο συμβόλαιο πότε δόθηκε η εγγυητική και
αν ρωτήσετε πότε μπήκαν στο ποτάμι, θα σας πούνε τον Σεπτέμβριο, όταν ήρθε η
απόφαση, έστω και λάθος, από την περιφέρεια. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν έχουμε να
κρύψουμε τίποτα. Μπορεί να κάνουμε προχειρότητες και σφάλματα αλλά αν είναι να
κερδίσει ο δήμος, ας κάνουμε προχειρότητες και σφάλματα.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Δεν είχα πρόθεση κε πρόεδρε να δευτερομιλίσω, διότι ό,τι
ήταν να πω το είπα στην πρωτομιλία μου. Όμως τοποθετήσεις διαφόρων συναδέλφων
με αναγκάζουν να ανατρέξω στο ιστορικό της υπόθεσης. Έχει απορία ο κος
Διαμάντης και δεν ξέρει πότε έγινε η πρώτη κοινοπραξία. Πρέπει να ξέρετε ότι έγινε
την τελευταία μέρα που ίσχυε η κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, το 1997. Τ 1998
ίσχυε ο Καποδίστριας και απαγορευόταν να γίνουν κοινοπραξίες και να μισθωθούν
ακίνητα του δήμου και των κοινοτήτων. Λειτούργησε για 7 χρόνια, εμείς κάναμε
χρήση του δικαιώματος που μας έδινε το συμφωνητικό της κοινοπραξίας, αν δεν
έρθει μέσα σε ένα μήνα, 6 μήνες μάλλον νωρίτερα, να καταθέσει ο συνεταίρος μας
αίτηση για συνέχιση για άλλα 7 χρόνια, να καταργήσουμε τη σύμβαση, την
κοινοπραξία, και αυτό κάναμε. Εμείς πιστεύαμε, και τότε και τώρα, ότι
λειτουργήσαμε προς όφελος του δήμου. Παρόλα αυτά, με τα εμπόδια που μπήκαν,
δεν μπορέσαμε να πάρουμε την άδεια, την πήρατε εσείς την άλλη χρονιά, αλλά
κάνατε οτιδήποτε γινόταν, παρά τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις που σας κάναμε
εμείς, να πάτε πίσω το θέμα και το πήγατε. Θα τελειώσει και αυτή η άδεια και δεν θα
πάρουμε ούτε μια δραχμή, κυριολεκτικά, από το αμμοχάλικο. Αν προχωρήσει αυτή η
απόφαση απόψε, όπως την εισάγετε, αναξιόπιστα, θα κάνουν και οι άλλοι
ενδιαφερόμενοι για το αμμοχάλικο, έστω και αν είναι υψηλό το τίμημα, τα 2 Ευρώ
και θα την ακυρώσουν την απόφαση. Αυτό είναι παραπάνω από βέβαιο και αν ο κος
Παυλίδης νομίζει ότι ο κος Ευσταθιάδης διαβάζει ό,τι λέμε εμείς και ακυρώνει τις
αποφάσεις, να σταματήσουμε να μιλάμε, να μην σας κάνουμε έλεγχο, να μην σας
κάνουμε κριτική, για να μην σας ακυρώνει τις αποφάσεις ο κακός ο κος Ευσταθιάδης
και σας δικαιώνει μετά η επιτροπή. Προχωρήστε λοιπόν έτσι για να δούμε ποιος θα
κερδίσει και άμα πάρουμε μία δραχμή από τα αμμοχάλικα για να τα δώσουμε στην
κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, να μου γράψετε γράμμα στο Θεό! Δεν μπορούμε κε
πρόεδρε να συμφωνήσουμε. Είναι ζημιογόνα αυτή η τροποποίηση που πάει να γίνει

για το δήμο. Ούτε στον τύπο μπορεί να προχωρήσει ούτε και στην ουσία. Και στην
ουσία σας εξήγησα γιατί. Θα προσφύγουν. Θίγονται συμφέροντα των ιδιωτών και θα
μας τρελάνουνε. Και μόνο που θα φτάσουμε στο τέλος της άδειας που λήγει 4
Απριλίου, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα και θα ψάχνουμε μετά ποιος
κακός σας έβαλε τορπίλη. Μόνοι σας βάλατε τις τορπίλες.
Πρόεδρος: Δεν μου απαντήσατε σε κάτι, αν δηλαδή είναι ζημιογόνο για το
δήμο.
Σκουμπόπουλος: Καταλήγει να είναι ζημιογόνο για το δήμο γιατί δεν θα
πάρουμε χρήματα. Θα προσβληθεί η απόφαση, επειδή θίγονται συμφέροντα ιδιωτών.
Ορφανίδης: Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά θέλω να κάνω μια παρέμβαση λίγο
άσχετη με το θέμα, πολύ σύντομα. Πριν, μαλώναμε σε ξένο αχυρώνα για τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τώρα που είναι στο χωριό μας, ασχολούμαστε για τα 2
Ευρώ και αν και πότε θα πάρουμε λεφτά αυτοί που μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη και
τρέχα γύρευε. Σήμερα εδώ στήθηκε μια κοκορομαχία για το ποια είναι τα
συμφέροντα του δήμου, τι χάνουμε, αν είναι άλλος, για τα 2 Ευρώ κ.λ.π.. Και εγώ
απαντώ και λέω: τι θα χάσουμε αν αυτά τα αμμοχαλικορυχεία, και επαναλαμβάνω
και δεν με ακούει κανείς και πιστεύω επίτηδες, αυτά τα αμμοχαλικορυχεία τα
εκμεταλλευτεί ο δήμος Βέροιας; Απευθείας εμείς και όλα αυτά που λένε για πολλά
μηχανήματα και ιστορίες, είναι προφάσεις. Τι θα πει πολλά μηχανήματα; Και
επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά ότι ο μόνος δρόμος για να αποδείξουμε το
ενδιαφέρον μας προς το συμφέρον του δήμου, είναι οι φυσικοί πόροι που είναι μέσα
στα διοικητικά όρια του δήμου και όχι μόνο τα αμμοχαλικορυχεία, να τους
εκμεταλλεύεται ο δήμος Βέροιας. Γιατί και ο ίδιος θα βγει κερδισμένος αλλά και οι
πολίτες από το χαμηλό κόστος και τη χαμηλή μεταπώληση της πρώτης ύλης, της
άμμου, των χαλικιών κ.τ.λ. Θα έχουνε μια καλύτερη τιμή αγοράς οπότε θα
προσφέρεται και ένα κοινωνικό έργο, όπως λέτε ότι θέλετε να προσφέρετε και όχι
μοιράζοντας πακέτα, ρούχα, πρόστιμα κ.τ.λ.
Ακριβόπουλος: Να απαντήσω λίγο στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου,
τον κο Διαμάντη. Εμείς κε Διαμάντη, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε,γιατί η
συμφωνία που ίσχυε με τον κο Παπαδόπουλο ήταν η χειρότερη συμφωνία για το
δήμο. Ήταν ασύμφορο το 0,35. Στη συνέχεια η καθυστέρηση έχει να κάνει με τις
προσπάθειες της καινούργιας διοίκησης του δήμου που πήγε σε άλλους δρόμους,
έχασε πολύτιμο χρόνο και όταν πλέον φτάσαμε στα 2 Ευρώ, 29/5 υπογράφουν την
σύμβαση και από τις 29/5 μέχρι τις 2/9 δεν μπορούν να βρουν ούτε τον ανάδοχο ούτε
τον εγγυητή, αλλάζουν εγγυητή, δηλαδή 3 μήνες παραδρομή. Ισχύει η κοινοπραξία;
Όχι διότι δεν υπάρχουν ούτε τιμολόγια. Ενώ έχουμε σύμβαση με τα λατομεία, με τον
ΑΚΤΩΡΑ, πήρε ο κος Μπαλής κατά τα λεγόμενα τις άλλης πλευράς του κ.
Δάσκαλου. Δείτε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή, υπάρχει μια καθυστέρηση, μια
υστέρηση και αυτή έχει να κάνει με την ομάδα που σήμερα διοικεί το δήμο, δυστυχώς
ή ευτυχώς και σήμερα ακόμα να σας πω κάτι: 29/5 έγινε η υπογραφή της σύμβασης,
θα τους καλούσε σε 10 μέρες και θα τους έλεγε, ελάτε εδώ και φέρτε τις εγγυητικές,
αλλιώς έχει ρήτρες η σύμβαση, και θα γινόταν κατευθείαν καταγγελία. Θα είχε γίνει
δημοπρασία δύο φορές και ξανά ανάθεση και θα παίρναμε και τις εγγυήσεις και όλα
αυτά. Αλλά διαλέγουμε τους δύσκολους δρόμους, οι οποίοι οδηγούν σε αδιέξοδα και
μετά λέει ο κος Παυλίδης «εμείς δεν έχουμε πρόθεση να ζημιώσουμε τον δήμο». Μα
δεν σας κατηγόρησα εγώ ότι ξεκινήσατε και θέλατε να ζημιώσετε τον δήμο, με την
αστοχία σας όμως τον ζημιώνετε και αυτό το θέμα εδώ και τρία χρόνια αυτό
αποδεικνύει. Και να σας πω και κάτι άλλο κε Παυλίδη, γιατί άλλο η πολιτική
εξουσία, είναι ωραίο πράγμα να λέμε ωραία λόγια στρογγυλεμένα αλλά να μην είναι
επικίνδυνα λόγια. Εσείς σήμερα διακατέχεστε, εγώ πρώτη φορά το είδα αυτό, από
σύνδρομο «Ευσταθιάδη». Μα είναι δυνατόν; Τότε και εμείς να πούμε, που εγώ
πιστεύω ότι η απόφαση που πάρθηκε ήταν λάθος, ότι η επιτροπή δεν ξέρει να κάνει
σωστά τη δουλεία της, που ακύρωσε την απόφαση Ευσταθιάδη, δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα λέμε σοβαρά, δηλαδή ότι ο

Ευσταθιάδης συνειδητά σας ακυρώνει τις αποφάσεις. Όταν δεν τις ακυρώνει, είναι
καλός; Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν
μπορούν να ξεπεραστούν. Εσείς νομίζετε ότι πηδώντας από δω, πηδώντας από κει θα
τα ξεπεράσετε αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γι’ αυτό τουλάχιστον να μην
κατηγορείτε και σπιλώνετε ανθρώπους χωρίς να έχετε επιχείρημα και επιχείρημα το
οποίο να είναι επιχείρημα, με λογική, να οδηγεί κάπου και όχι να λέμε για να λέμε.
Διαμαντής: Κε πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω από κει που ξεκίνησε ο κος
Σκουμπόπουλος. Ήξερα πολύ καλά κε Σκουμπόπουλε πότε έγινε η σύμβαση, πώς
έγινε η σύμβαση και πού αποσκοπούσε η τότε σύμβαση, αν ήταν νόμιμη, αν ήταν
παράνομη, αν έγινε μια μέρα πριν μπούμε στον Καποδίστρια. Εγώ ως σημερινός
πρόεδρος, 6 μήνες πριν τελειώσει η θητεία μου, δεν θα πάρω ποτέ απόφαση για ένα
τέτοιο θέμα και ξέρετε πολύ καλά ότι σε κανένα μέρος της Ελλάδος δεν υπήρξε
συμφωνία 7+7. Διότι κάποιοι σήμερα έρχονται σε αυτή την αίθουσα πολύ καλά
διαβασμένοι από τον άνθρωπο που μας κάνει την καταγγελία. 7+7 κύριοι δεν υπήρξε
πουθενά, σε καμία αμμοληψία. Οι περισσότερες αμμοληψίες είναι 2 ή 3 χρόνια. Αυτά
πληρώνει σήμερα η κοινότητα και έρχονται κάποιοι κύριοι εδώ μέσα, που είναι πολύ
καλά διαβασμένοι και λένε αυτά που λένε. Και πώς ξέρετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή
δουλεύει το ποτάμι; Ποιος σας ενημέρωσε; Κατεβήκατε κάτω στο ποτάμι; Γιατί εγώ
είμαι κάθε μέρα στο ποτάμι. Κανένας δεν σας ενημέρωσε. Ήρθατε καλά διαβασμένοι
ορισμένοι εδώ πέρα και υποκινούμενοι από ποιους; Απ’ τους παράνομους. Προκαλώ
εδώ πέρα, στο Δ.Σ. και όσα λέω αφορούν για αυτούς εκεί κάτω στο ποτάμι φίλε
Γιάννη, είναι όλοι τους παράνομοι και δεν μπορούν να μου πούνε για νομιμότητες και
να στέλνουν χαρτιά. Έρχομαι λοιπό και ρωτάω; υπάρχει εργολάβος αυτή τη στιγμή
στην αίθουσα, που ήταν στην δημοπράτηση, που να τον ενδιαφέρει να πάρει το
ποτάμι με 2 Ευρώ; Ας απαντήσει. Τον ενδιαφέρει τον κο Παπαδόπουλο να πάμε σε
δημοπράτηση ξανά και να το πάρει το ποτάμι με 2 Ευρώ; Όχι. Τι κάνουμε τώρα;
Σταματάει η όλη διαδικασία για να καθυστερήσουμε και να αλωνίζουνε όλοι τους
εκεί κάτω και ο δήμος να μην παίρνει μια δραχμή. Να σας ενημερώσω, και παίρνω
την ευθύνη επάνω μου κε Σκουμπόπουλε, με πήρε ο κος αντιδήμαρχος και μου είπε
«σταμάτα» και του λέω «{δεν σταματάω. Δεν σταματάω το έργο του Μακροχωρίου,
δεν σταματάω το έργο στη Μέση, δεν σταματάω κανένα έργο, και ας με πάτε στον
εισαγγελέα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει το θέμα και προσπαθώ να
εξασφαλίσω τα συμφέροντα» και δεν φταίει ούτε η δήμαρχος ούτε κανείς άλλος,
φταίω εγώ σαν πρόεδρος της Αγίας Βαρβάρας. Και από πού παίρνουμε υλικό κύριοι;
Μπήκαμε στο ποτάμι; Όχι. Πάρτε τις αποφάσεις σας. Ας πάει ομόφωνη απόφασή
στην περιφέρεια και ας έχουνε αυτοί το θάρρος να την απορρίψουν. Πάρτε επιτέλους
μια απόφαση εδώ μέσα ομόφωνα.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, το είπε και ο νομικός σύμβουλος του δήμου
προηγουμένως, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η καταγγελία, της ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Β.Ε, δεν θα παίρναμε χαμπάρι. Όσο για αυτό που είπε ο κος Διαμάντης, που ξέρει
αν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν, σας διαβάζω κε Διαμάντη τι λέει: «αγαπητή κυρία
δήμαρχε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο κος Μπαλής …………....
Διαμαντής: Ποιος τα λέει αυτά κε Σακαλή;
Σακαλής: Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Β.Ε.
Διαμαντής: Οι παράνομοι δηλαδή.
Σακαλής: Την παρανομία αυτή επισήμαναν και άλλοι και εμείς. Μας
ανακοινώσατε ότι, κατόπιν συσκέψεως σας με τρεις νομικούς και τους
αντιδημάρχους του δήμου, κρίθηκε ότι είναι παράνομη η αμμοληψία και ότι το πρωί
θα επέμβετε με άμεση δράση για να σταματήσει η παρανομία. Να ποιος το λέει κε
Διαμάντη. Η δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι …………………..
Διαμαντής: Ποιοι το λένε αυτό;
Σακαλής: Η δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι και ας το διαψεύσουν………..
Διαμαντής: Μα το διέψευσαν …………

Σακαλής: Το παράνομο είναι ότι γίνεται ευθεία παράβαση του νόμου που
ορίζει το απαραβίαστο των όρων της διακήρυξης είτε δια του συμφωνητικού είτε με
τον ακυρωθέντα μισθωτή. Οι όροι διακήρυξης, με την δημοπρασία που έγινε,
αποτελούν πλέον όρους απαραβίαστους και δεν αλλάζουν μετά τη δημοπρασία και τη
διακήρυξη δημοπρασίας ούτε με ιδιωτικό συμφωνητικό που ακολουθεί τη
δημοπρασία ούτε με τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού κατά τον
οποιοδήποτε τρόπο ούτε με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ούτε του δημοτικού
συμβουλίου. Άρα, εδώ τα λέμε όλα και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, ποια είναι η
θέση μας, το ότι η παραβίαση αυτού του όρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της
μίσθωσης άρα η θέση μας είναι να γίνει καταγγελία της σύμβασης και να γίνει νέα
δημοπρασία, γιατί αυτό είναι και το σωστό και το νόμιμο.
Διαμαντής: Αυτά που διάβασε ο κος Σακαλής, ποιος τα λέει;
Δήμαρχος: Ο κος Σακαλής ζήτησε να διαψεύσω ή όχι. Απλώς, όταν μου
τηλεφώνησε ο κος Παπαδόπουλος, του είπα ότι πραγματικά έχω κουραστεί με αυτή
την υπόθεση, σκέφτομαι να την καταγγείλω αλλά θα δω ποιο είναι το συμφέρον του
δήμου. Αυτά ακριβώς του είπα, συζητώντας λοιπόν και βλέποντας ότι το συμφέρον
του δήμου ήτανε κάπου αλλού, πήγα φυσικά με το συμφέρον του δήμου και όχι με
αυτό που αισθανόμουνα. Του είπα ότι πια με κούρασε αυτή η υπόθεση, γιατί εδώ δεν
είμαστε για να κουραζόμαστε, εδώ είμαστε για να παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή
για τα καλύτερο δυνατό και αυτό κάναμε, τελείωσε.
Πρόεδρος: Τριτομιλίες.
Ακριβόπουλος: Εδώ κε Διαμάντη το θέμα δεν είναι ποιος καταγγέλλει και αν
είναι παράνομος αυτός που καταγγέλλει αλλά αν αυτό το πράγμα που κατήγγειλε και
αυτό μπορείτε να το πείτε και εσείς, είναι αληθινό ή ψέμα. Δηλαδή, αν από τις 2
Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα γινόταν αμμοληψία και από ποιόν. Εάν αυτό το
πράγμα είναι αληθινό, δεν παίζει ρόλο αν αυτός που το καταγγέλλει είναι παράνομος
ή όχι. Δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή το είπε ο τάδε και αν είναι αλήθεια δεν
μπορούμε να το δεχτούμε. Και απ’ ό,τι κατάλαβα εγώ ούτε με αυτούς που εσείς
υπονοείτε είχα καμία επαφή ούτε και με κανέναν άλλο. Ασχέτως τι λέει ο
Παπαδόπουλος, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος ο κος Παυλίδης λέει, ότι γινόταν αμμοληψία
από τον κο Μπαλή, αυτό είπε. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει μίσθωση με τα
Λατομεία Α.Ε και δεν υπάρχει κοινοπραξία, η αμμοληψία είναι παράνομη. Αυτή
είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Και τώρα θέλετε με αυτή την
τροποποίηση να νομιμοποιηθεί αυτή η παράνομη ενέργεια. Και να σας πω και κάτι
ακόμα περί εσόδων. Εγώ κατανοώ ότι εσείς είστε πρόεδρος και προσδοκούσατε σε
αυτά τα χρήματα, άσχετα αν θα σας τα έδινε η δήμαρχος ή όχι, δεν μπορούμε όμως
εμείς να πάμε κατηγορούμενοι, επειδή έχουμε ευθύνη, για να πάρετε εσείς ομόφωνη
απόφαση. Πάρτε την κατά πλειοψηφία και προχωρήστε.
Διαμαντής: Επειδή είπε ο κος Παπαδόπουλος ότι εμείς πήγαμε στο ποτάμι
στις 2 Σεπτεμβρίου, έχουμε το θάρρος και σθένος να παίρνουμε τις ευθύνες επάνω
μας και είπα παίρνω την ευθύνη όλη επάνω μου, αλλά δεν μπορεί να ψεύδεται και να
λέει, μπήκαμε 2 Σεπτεμβρίου, όταν δουλέψαμε 4-5 μέρες και ο σκοπός ήτανε διότι
ξεκίνησε το κολυμβητήριο και έπρεπε να πάρουν μπαζοχάλικα και να τελειώσει ο
δρόμος της Μέσης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μπήκαμε στις 2 Σεπτεμβρίου επειδή το
λέει ο Παπαδόπουλος ενώ έχουμε μπει 4-5 μέρες στο ποτάμι.
Δάσκαλος: Προτείνω την τροποποίηση της αριθ. 157/2009 απόφασης και της
παραγράφου 12 του άρθρου 6 των όρων, τη διόρθωση της ημερομηνίας αλλά όχι τη
μείωση της προκαταβολής του κατώτατου μισθώματος κατά 50%.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δ. Δάσκαλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Σ. Διαμαντής (πρόεδρος
Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας).

Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Το από 14-10-2009 αίτημα της εταιρείας «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.».
3.- Την αριθ. 157/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας
εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση «Μανίκι» Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας
στην εταιρεία «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.» και οι όροι εκμίσθωσης.
4.- Τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.»
και του Δήμου για τον παραπάνω σκοπό.
5.- Την αναγκαιότητα διόρθωσης της ημερομηνίας υπογραφής της παραπάνω
σύμβασης λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης αναγραφής της.
6.- Την αναγκαιότητα τροποποίησης της παραπάνω απόφασής του και του άρθρου 6
παρ. 12 των όρων αυτής ώστε να δοθεί στην παραπάνω μισθώτρια εταιρεία το
δικαίωμα σύναψης κοινοπραξίας αυτής με τρίτους.
7.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των Δημ. Συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 192 (παρ. 1) του Ν. 3463/2008 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 157/2009 απόφασής του περί
απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση «Μανίκι» Τ.Δ. Αγ.
Βαρβάρας στην εταιρεία «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.» και ειδικότερα της παραγράφου
12 του άρθρου 6 των όρων αυτής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
« 6.12 - Η υπεκμίσθωση του μισθίου, η μερική ή ολική παραχώρηση καθ’ οιοδήποτε
τρόπο του δικαιώματος εκμετάλλευσής του σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η
σιωπηρά ανανέωση της μίσθωσης απαγορεύονται πλην της δυνατότητας του μισθωτή
σύστασης κοινοπραξίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με
οποιοδήποτε ποσοστό. Η παραβίαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο καταγγελίας της
μίσθωσης και κατάπτωσης των κάθε είδους εγγυήσεων».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 157/2009 απόφασή του.
Β) Εγκρίνει τη διόρθωση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης που
υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.» και του Δήμου Βέροιας
από 28-5-2009 στο ορθό 2-9-2009.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 587 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

